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NYYSSÖSTEN	SUKUSEURA	RY	

 
Kotipaikka: Pieksämäki 
Y-tunnus 1926961-6 

 
TOIMINTAKERTOMUS		VUODESTA		2019	

 
	
1. Alkusanat	

	
Sukuseuran toiminta jatkui aktiivisesti vuonna 2019, vaikkakin jäsenmäärä on laskenut aikaisemmista 
vuosista. Vuoden lopussa jäseniä oli 199, joista kunniajäseniä 8, vapaajäseniä 2 ja ainaisjäseniä 2. 

 
2. Sukujuhla	ja	vuosikokous	

	
Sukujuhla ja sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Leppävirralla 6.7.2019. Juhlaan osallistui noin 70 
henkilöä.  
 
Sukujuhlassa Aki Nyyssönen piti muistopuheen seuran perustajan Paavo Nyyssösen muistoksi.  
Samalla julkistettiin Paavo Nyyssösen tarinoista koottu kirja ”Paavo Nyyssönen muistelee menneitä – 
Suonenjoelta Sahalinin saarelle”. Kari Pekka Nyyssönen esitteli vuonna 2018 julkaistun Heikki 
Nyyssösen kirjan ”Karismaattinen ystäväni Vilhelm Vilén sekä muita ihmisiä ja ilmiöitä”. 
Palkittiin Lempi Markkanen sukuseuran hyväksi tehdystä työstä. 
	
Vuosikokouksessa esiteltiin tilinpäätökset, toiminnantarkastajien lausunnot ja toimintakertomukset 
tilikausilta 2016–2018. Tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. 
Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2019–2021 vahvistettiin.  
 
Jäsenmaksu päätettiin pitää samana eli 25 euroa / samassa osoitteessa asuva perhekunta. 
 
Päätettiin sääntömuutoksesta koskien jäsenyyttä. Jäsenyys on voimassa yhden kalenterivuoden eli sen 
vuoden ajan, jolloin jäsenmaksu on maksettu. Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu vuoden loppuun 
mennessä, jäsenyys raukeaa.  
 
Valittiin hallitus seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Esko Nyyssönen ja 
varapuheenjohtajaksi Kari Pekka Nyyssönen. Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin  
Ari Kankkunen, Marianne Sartomaa, Heidi Markkanen ja uutena jäsenenä Mirja Tuomainen.  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Tarja Piironen ja Lassi Nyyssönen. 
 
Kutsuttiin kunniajäseniksi Kari Pekka Nyyssönen ja Heidi Markkanen. 
 
Ilmoitettiin sukututkimus- ja historiajaoston perustamisesta, jonka perustajajäsenet ovat  
Ari Kankkunen ja Kari Pekka Nyyssönen, ja jotka voivat kutsua jaostoon uusia jäseniä. 
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3. Hallituksen	kokoukset	
	
Hallituksen kokouksia pidettiin 7 kertaa, joista neljä kokousta pidettiin Skypessä ja yksi oli 
sähköpostikokous. Yksi kokous pidettiin Leppävirralla ja yksi Varkaudessa.  

 
4. Seuran	tiedote-lehti	ja	kotisivut	

	
Seuran tiedote ilmestyi vuonna 2019 kaksi kertaa. Joulukuussa julkaistu tiedote oli normaalia 
suurempi, ja siinä keskityttiin kesän sukujuhlaan. Tiedotusta jatkettiin myös seuran kotisivuilla 
www.nyyssonen.info sekä seuran Facebook-sivuilla osoitteessa  
http://fi-fi.facebook.com/pages/Nyyssosten-Sukuseura-ry/161315113907567.  

 
5. Muuta	toimintaa	

	
Nyyssösten sukuseura on ollut Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäsen vuodesta 2001.  
Sukuseura on tukenut taloudellisesti Varkauden Seudun Sukututkijat ry:tä. 
Hankittiin uusia Nyyssös-tuotteita Paavo Nyyssösen kirjan lisäksi: tuubihuivi, taitekortti, postikortti, 
suruadressi sekä Nyyssös- ja Suomen lippu -paketti. Isännänviirejä hankittiin myös lisää. 
 

6. Talous	
	
Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuoden 2019 taseen loppusumma oli 15.564,70 euroa. 
Tilikauden tulos oli -4.459,74 euroa ja alijäämä tuloverojen jälkeen -4.973,63 euroa. Jäännösveroa 
vuodelta 2018 tuli maksettavaksi 513,89 euroa, kun alkuperäiselle verolomakkeelle tulot oli merkitty 
EVL-tuloon, vaikka on yhdistyksen henkilökohtaista tuloa. Verotuspäätöksestä tehtyyn 
oikaisuvaatimukseen ei saatu vastausta vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Varsinaisen toiminnan suurimmat kulut aiheutuivat sukujuhlan järjestämisestä ja uusien Nyyssös-
tuotteiden hankintakuluista. 
Varainhankinnassa sekä jäsenmaksu- että sponsorituotot olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna. 
Seuran talous on kuitenkin mahdollistanut sukututkimuksen jatkumisen ja kattanut välttämättömät 
toimintakulut sekä mahdollistanut muun suunnitelmien mukaisen toiminnan. 

 
7. Lopuksi	

	
Sukuseuran toiminta on yleishyödyllistä (TVL 22.1 §:n mukaan), myös siinä mielessä, että sen toiminta 
ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Jokainen sukuseuran toiminnasta kiinnostunut on 
siihen tervetullut ja seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. 
Sääntöjen mukaisesti seura myös tosiasiallisesti toimii ja jatkaa yhteistyötä muiden sukututkimukseen 
liittyvien tahojen kanssa. 

 
Edellä oleva toimintakertomus on Nyyssösten Sukuseura ry:n hallituksen hyväksymä. 

 
 Jäppilässä 16.2.2020 
 
 
 
 Esko Nyyssönen 

hallituksen puheenjohtaja  


